
JOBBPOLITIKEN
PÅVERKAR ALLA
Arbetsmarknadspolitiken är tätt sammanlänkad  
med vår välfärd, socialförsäkringar och ekonomisk  
politik. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken kan 
därför få stora konsekvenser för människors trygghet 
även på andra områden. Läs om hur partierna vill  
förändra arbetsmarknadspolitiken.



SÅ TYCKER PARTIERNA OM ARBETSMARKNADSPOLITIKEN

Vad händer om det blir en borgerlig regering efter valet? Vänd
Alla fakta är hämtad från Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018.
www.arenaide.se/rapporter

1Turordnings-
reglerna i las

Undantagen  
i turordnings-

reglerna ska gälla 
fem personer i 

småföretag.

Luckra upp 
turordnings-
reglerna, har 

inte preciserat 
hur.

Undantagen  
i turordnings-
reglerna ska 

gälla fyra  
personer  

oavsett före- 
tagens storlek.

Ta bort tur- 
ordningsreg- 
lerna för alla 
företag med 

upp till  
50 anställda.

Undantagen  
i turordnings-
reglerna ska 

gälla fem per-
soner i företag 
med upp till 49 

anställda.

Vill inte ändra 
turordnings-

reglerna.

Vill inte ändra 
turordnings- 

reglerna.

Ta bort  
möjligheten för 

företag med 
högst tio  

anställda att  
undanta två  

personer.

2 Prov- 
anställning

Vill inte göra 
någon ändring, 

men vill öppna för 
lärlingsjobb, d.v.s. 

förlängd prov- 
anställning för 

ungdomar.

Förläng  
möjligheten  

till prov- 
anställningar  

till högst  
12 månader.

Förläng  
möjligheten  

till prov- 
anställningar  

till högst  
12 månader.

Förläng  
möjligheten  

till prov- 
anställningar  

till högst  
12 månader.

Förläng  
möjligheten  

till prov- 
anställningar  

till högst  
12 månader.

Vill inte göra 
någon ändring.

Vill inte göra 
någon ändring.

Vill inte göra 
någon ändring.

3 Allmän  
visstid

Vill inte göra 
någon ändring.

Vill inte göra 
någon ändring.

Vill inte göra 
någon ändring.

Vill inte göra 
någon ändring.

Vill inte göra 
någon ändring.

Vill inte göra 
någon ändring.

Avskaffa allmän 
visstid.

Avskaffa allmän 
visstid.

4 Nya anställ- 
ningsform-

er och statliga 
lönetak

Inför lärlings- 
jobb, med ett  

lönetak på 75 %  
av rådande in-

gångslöner.

Inför inträdes-
jobb, med ett 

lönetak på 70  % 
av rådande in- 

gångslöner.

Inför inträdes-
jobb, med ett 

lönetak på 70  % 
av rådande in- 

gångslöner.

Inför inträdes-
jobb, med ett 

lönetak på 70  % 
av rådande in- 

gångslöner.

Inför inträdes-
jobb, med ett 

lönetak på 70  % 
av rådande in- 

gångslöner.

Staten ska inte 
besluta om 
lönenivåer.

Staten ska inte 
besluta om 
lönenivåer.

Staten ska inte 
besluta om 
lönenivåer.

5 Arbets-
förmedlingen

Låt privata  
arbetsför- 

medlingar ta 
över uppdraget 

att förmedla 
jobb.

Låt privata 
arbetsför- 

medlingar ta 
över uppdraget 

att förmedla 
jobb.

Låt privata 
arbetsför- 

medlingar ta 
över uppdraget 

att förmedla 
jobb.

Låt privata 
arbetsför- 

medlingar ta 
över uppdraget 

att förmedla 
jobb.

Låt privata 
arbetsför- 

medlingar ta 
över uppdraget 

att förmedla 
jobb.

Behåll den  
offentliga 
Arbets-

förmedlingen 
men reformera 

arbetet.

Behåll den  
offentliga Arbets-
förmedlingen men 
reformera arbetet.

Behåll den 
offentliga Arbets-

förmedlingen 
men reformera 

arbetet. Begränsa 
uppdragen till 
privata aktörer.

För att förstå riksdagsvalet 2018 och kunna förutse kommande mandatperiod 
behöver vi veta var partierna står i en rad frågor som rör arbetsmarknaden. 
Här är en sammanfattning av de fem viktigaste punkterna:



ÖKAD OTRYGGHET VID EN 
BORGERLIG REGERING

Arena Idé är en partipolitiskt oberoende tankesmedja 
som verkar utifrån värderingar baserade på jämlikhet, 
jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet.

Om ett eller flera allianspartier bildar regering  
efter valet väntar troligen stora förändringar av  
arbetsmarknadspolitiken:

1. Uppluckrade turordningsregler i las 
Undantagen i turordningsreglerna kan utökas från två till fem  
anställda i mindre företag, som arbetsgivare kan säga upp  
oberoende av anställningstid.

2. Lagstiftning om lägre ingångslöner
En ny anställningsform med lägre lön än kollektivavtalets  
kan införas, troligen för ungdomar och nyanlända. 

3. Arbetsförmedlingen avskaffas 
Jobbförmedlingen tas över av privata aktörer.
 

4. Inskränkningar i fackets rätt till sympatiåtgärder 
Fackens förhandlingsstyrka begränsas.

5. Större acceptans för tillfälliga och  
tidsbegränsade anställningar
Allianspartierna och SD driver många förslag som skulle  
öka antalet osäkra jobb. 

6. Förlängda provanställningar från sex till tolv månader  
Den första tiden på ett nytt jobb blir mer osäker, 
stressen ökar för nyanställda, kan också leda till att 
färre vågar byta jobb.

Vill du veta mer? 
Ladda ner Arena Idés Arbetsmarknadspolitiska rapport 2018
 www.arenaide.se/rapporter


